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Introductie
Op 03-02-2021 vond de visitatie plaats van de opleiding Interdisciplinary Arts
De opleiding Interdisciplinary Arts heeft een ontwikkelgesprek gevoerd met het
visitatiepanel over twee onderwerpen: de ontwikkeling van een vierjarig traject
naast het huidige verkorte traject en de transitie naar een meer procesgerichte
beoordelingssystematiek.
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Samenvattende adviezen
1. Het panel adviseert de opleiding niet zozeer te denken in studiejaren,
maar meer in de tijd die studenten nodig hebben om de zeven
competenties te bereiken. Door aan de voorkant met studenten de
competenties te bespreken en te bepalen waar een student staat en wat
hij/ zij moet doen om die competenties op eindniveau te bereiken. Door
in fases te denken, meer dan in jaren kan iedere student zijn eigen pad
bewandelen binnen het aan te bieden vierjarige curriculum. Sommige
studenten, mede gelet op hun achtergrond (al dan niet een eerdere
studie of werkervaring) zullen dan ook in staat zijn in drie jaar de
competenties te bereiken, anderen hebben daar langer de tijd voor.
Met name vraagt het panel op basis van hun waarneming van de
eindwerken aandacht voor het verder ontwikkelen van het reflectieve
vermogen en het vermogen het eigen werk te contextualiseren.
2. Het panel adviseert de opleiding de eindcompetenties concreter te
vertalen naar gedragsindicatoren en niveaubeschrijvingen, en daarbij
studenten ook te betrekken. Op basis daarvan kan de opleiding de
student leren regie te nemen over de eigen studieontwikkeling en kan de
opleiding de verdere ontwikkeling naar een meer procesgerichte
beoordelingssystematiek doorzetten.
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